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SKŁADANA BARIERKA OCHRONNA DLA DZIECI

Ta barierka jest zgodna z europejską normą bezpieczeństwa EN 1930:2011

Barierka jest przeznaczona do drzwi, schodów i przejść o szerokości od 0 cm do 120 cm (47").
Barierka przeznaczona jest dla dzieci poniżej 2 lat życia.

UWAGA! Nieprawidłowe zamocowanie barierki może być niebezpieczne.
UWAGA! Nie korzystaj z barierki, jeśli jakieś jej części są uszkodzone lub gdy ich brakuje.
UWAGA! Barierki nie należy instalować w ramie okna.
UWAGA! Łącząc dwa lub trzy elementy barierki zawsze używaj dodatkowych mocowań do ściany.
• Jeśli chcesz zamocować barierkę na szczycie schodów, nie umieszczaj jej poniżej
górnego poziomu schodów.
• Jeśli chcesz zamocować barierkę na dole schodów, powinieneś umieścić ją na najniższym
z możliwych stopni.
• Barierkę można zamknąć i otworzyć ręcznie.
• Barierka powinna być zawsze zamknięta, także na zamek. Upewnij się, że barierka jest
dokładnie zamknięta.
• Aby zapobiec urazom, do jakich mogą doprowadzić upadki, powiedz dziecku, że nie wolno
wspinać się na barierkę. Zaprzestań używania barierki, jeśli dziecko potra� nad nią przejść.
• Zapoznaj się z ryzykiem związanym z używaniem barierki przez dziecko.
• Korzystaj wyłącznie z oryginalnych części dostarczonych przez producenta lub sprzedawcę.
• Barierkę przeznaczono wyłącznie do użytku domowego.

Zestawienie części
SYM. ILOŚĆ
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Roleta barierki

Górne mocowanie ścienne

Dolne mocowanie ścienne

Szablony A i B

Górny zamek ścienny

Dolny zamek ścienny

Dźwignia timera

Przycisk blokady timera

Wkręty montażowe

Przycisk otwierający

Uchwyt rolety

Kołki montażowe

UWAGA! PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ
I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEJ ZALECENIAMI.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Należy przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem składania i instalacji tego produktu.

NAZWA CZĘŚCI
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Dopasowanie barierki do przejścia.
Ta barierka jest odpowiednia dla przejść o szerokości 0-120 cm (2-1).
Barierka może być zainstalowana zarówno na ścianie obok przejścia/schodów (2-1) lub bezpośrednio
w samym przejściu (2-3).
UWAGA: Pozycja barierki zamontowanej przy schodach zależy od docelowej pozycji dziecka
w stosunku do zamkniętej barierki.
Jeśli barierka mocowana jest na szczycie schodów, należy umieścić ją na poziomie najwyższego
stopnia, w odległości 15 cm od pierwszego stopnia (2-4).
Jeśli barierka mocowana jest na dole schodów, należy ją umieścić na pierwszym, najniższym schodzie (2-4).
Upewnij się, że barierka jest zamontowana we właściwej pozycji, zgodnie ze wskazaniem szablonów.

Dół schodów

Szczyt schodów

podłoga

Instalacja barierki.
• Roleta barierki może być wysuwana w dowolnym kierunku. Należy się upewnić co do ostatecznego kierunku
rozwijania rolety przed instalacją barierki (3-1). UWAGA: Nie należy używać tej barierki, jeżeli nie może być ona
zainstalowana ściśle i płasko na ścianie, futrynie drzwi bądź przejściu. Jeśli bramka nie będzie zainstalowana w pionie,
system blokowania barierki może nie działać prawidłowo.
• Zainstaluj górne i dolne mocowania ścienne (B i C) używając szablonu A do wcześniejszego określenia umiejscowienia
otworów na wkręty (3-2).
Użyj dołączonych kołków (L) podczas mocowania barierki do ściany betonowej lub ceglanej. Podczas instalacji
do powierzchni innego typu (płyta GPG, drewno), należy użyć odpowiednich dla tej powierzchni elementów
montażowych (nie dołączone do zestawu). UWAGA: Upewnij się, że zamocowane wkręty nie wystają ze ściany.

podłoga podłoga

podłoga

• Umieść główny element barierki z roletą na dolnym mocowaniu ściennym, jednak nie dociskaj go do końca (3-3).
Następnie oprzyj główny element barierki o górne mocowanie ścienne (3-4) i delikatnie wsuń barierkę w dół,
aż do momentu usłyszenia ‘kliknięcia’ na górnym i dolnym mocowaniu. Upewnij się, że barierka jest dobrze
zamocowana do ściany/przejścia na górnym i dolnym mocowaniu.
UWAGA: Po właściwym zamocowaniu barierki, dolna krawędź barierki powinna opierać się płasko o podłogę.
UWAGA: Czerwony wskaźnik (3-5) będzie niewidoczny, jeśli barierka została prawidłowo zainstalowana na mocowaniach
ściennych. Jeśli czerwony wskaźnik jest widoczny, wyjmij barierkę i zamontuj ją ponownie, według powyższych kroków.
• Zamocuj górny i dolny zamek ścienny (E i F) według wskazań szablonu B (3-6).
Do zamocowania zamków, użyj dołączonych wkrętów do betonu/cegły, lub użyj odpowiednich elementów mocujących
w przypadku innego rodzaju powierzchni. UWAGA: Upewnij się, że zamocowane wkręty nie wystają ze ściany.

KLIK!

Czerwony wskaźnik
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Obsługa barierki.

Zamykanie barierki.
• Przed użyciem barierki, upewnij się, że jest ona odpowiednio umieszczona na mocowaniach ściennych (4-1)
(czerwony wskaźnik jest niewidoczny).
Wciśnij (1) przycisk blokady timera (H) na dźwigni timera (G) i jednocześnie (2) przesuń dźwignę w prawo (4-2, 4-3).
Roleta barierki jest teraz zwolniona i dźwignia timera może być puszczona. Osoba dorosła obsługująca barierkę ma
teraz 8 sekund na rozwinięcie rolety barierki.
UWAGA: Jeśli wskaźnik blokady rolety (4-3) jest koloru czerwonego, roleta może być rozwijana. Jeśli wskaźnik zmieni
kolor na zielony, roleta jest zablokowana.
• Rozwiń roletę barierki, trzymając za uchwyt (K). Wsuń dolną część zaczepu rolety w dolny zamek ścienny (F) (4-5).
Następnie wsuń górną część zaczepu rolety w górny zamek ścienny (E) (4-6).
Barierka jest w tej chwili zamknięta i w momencie kiedy usłyszysz ‘kliknięcie’ timera, a wskaźnik blokady rolety
zmieni kolor na zielony, barierka jest zablokowana (4-7).
UWAGA: Jeśli nie zdążysz rozwinąć i zamknąć barierki w czasie wyznaczonym przez timer (ok. 8 sekund), powtórz
kroki 4-2 i 4-3, aby ponownie odblokować roletę barierki.

Wskaźnik blokady rolety

Otwieranie barierki.
• Wciśnij (1) przycisk otwierający barierkę (J) (4-8) znajdujący
się po zewnętrzej stronie uchwytu. W tym samym czasie przesuń (2)
w dół przycisk (J) (4-9) znajdujący się po wewnętrznej stronie
uchwytu. Roleta w tym momencie NIE zwinie się automatycznie.
• Można teraz odsunąć roletę i przejść przez barierkę.
Po przejściu, należy ponownie zamknąć barierkę, wsuwając
zaczepy rolety w zamki ścienne (patrz punkty 4-5 i 4-6).
UWAGA: Długość rolety została już ustalona i zablokowana, nie ma
więc konieczności każdorazowego zwijania rolety, by przejść przez
barierkę.
Przed ostatecznym użytkowaniem barierki, należy kilkukrotnie
powtórzyć czynności z punktów 4-1 do 4-9 oraz upewnić się,
że bramka jest solidnie zamocowana do ścian/przejścia. 

Czyszczenie i konserwacja:
Barierkę należy regularnie kontrolować i upewniać się, że jest odpowiednio zamocowana i działa zgodnie z instrukcją.
Czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego. Nie wolno używać silnych detergentów,
które mogą uszkodzić poszczególne części barierki.
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Zwijanie rolety barierki.

Kiedy bramka jest tymczasowo nieużywana, można ją zwinąć dla łatwiejszego przechodzenia.
• Wciśnij przycisk blokujący (H) dźwigni timera (G) i jednocześnie przesuń dźwignię w prawo (4-2, 4-3).
Roleta jest w tej chwili odblokowana i dźwignia może być puszczona.
• Otwórz barierkę postępując wg kroków 4-8 i 4-9. Wyjmij zaczepy rolety z zamków ściennych. 
• Roleta powinna zwinąć się automatycznie. Umieść dolny (L) i górny (K) zaczep rolety w wyżłobieniach głównej
części barierki (4-10, 4-11).
UWAGA: Jeśli nie zdążysz zwinąć barierki w czasie wyznaczonym przez timer (ok. 8 sekund), powtórz kroki 4-2 i 4-3,
aby ponownie odblokować roletę barierki.

Zdejmowanie barierki z zaczepów ściennych.

• Zwiń roletę barierki wg powyższych instrukcji.
• Wciśnij (1) przycisk na górze głównej części barierki i podnieś (2) barierkę, wysuwając ją z mocowań ściennych (4-12).

data sprzedaży pieczątka i podpis sprzedawcy

IKS 2 Mucha, Witek Sp. J. udziela gwarancji na zakupiony produkt w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia go, za pośrednictwem 
Sprzedawcy, do Serwisu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
W przypadku wykrycia wady lub wystąpienia problemów z użytkowaniem, należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z reklamowanym 
produktem, wypełnioną kartą gwarancyjną oraz przypiętym paragonem lub innym dowodem zakupu.
Reklamowany produkt należy oddać do naprawy w stanie czystym.
Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca jego wartość użytkową.
Fakt i datę wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis poświadcza na uniwersalnej karcie gwarancyjnej.
Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na inne osoby lub podmioty.
Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z 
umową.
Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd.
Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podczas 
transportu do Serwisu.
Gwarancja nie obejmuje:
• uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
• uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją 
• zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków chemicznych
• rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
• naturalnego zużycia elementów będącego wynikiem eksploatacji
• sytuacji, w której produkt nie został dostarczony do Serwisu w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu
• uszkodzeń powstałych w wyniku upadku
• prób naprawy produktu lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wykonywanych przez osoby trzecie
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WARUNKI GWARANCJI

WŁAŚCICIELEM MARKI JEST:
IKS 2 Mucha, Witek Sp. J.
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06

e-mail: caretero@caretero.pl
www.caretero.pl


